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У попередньому номері журналу ми повідомляли читачів про початок створення
електронної Картотеки літературних
творів, детально роз’яснили зміст нового починання (див. статтю О. Прокопчук
«Створення електронної Картотеки літературних творів»). У розділі «Навчальний
процес» було опубліковано перші чотири
літературні картки за навчальною програмою 5-го класу, що включені до Картотеки. До карток додатками подано електронні тексти творів та їх презентації
на компакт-диску.
Таким чином в Інформаційному фонді
«ШБІЦ-інфо» розпочалося формування
електронної Картотеки літературних творів. Нагадаємо склад Картотеки. На кожний твір готується літературна картка
з його характеристиками, до картки приєднуються додатки. На початковому етапі
обов’язковим додатком є повний текст
твору або його стислий переказ. У по-

дальшому (в наступні етапи створення
Картотеки) число додатків до літературної картки буде зростати. Сюди приєднуватимуться презентації твору, рецензії,
анотації, рекламні матеріали, відгуки
читачів тощо.
Сукупність літературних карток
разом з додатками утворюють Картотеку літературних творів.
Літературні твори мають групові ознаки: українська література, зарубіжна література, сучасна, класична, для вивчення
за навчальною програмою, для додаткового читання, для позакласного (дозвіллєвого) читання та інші. Отже, Картотека
має бути упорядкована для зручності пошуку за певними ознаками. Це завдання
виконуватимуть друковані читацькі альбоми, які міститимуть літературні картки, що згруповані за певними ознаками.
Передбачається, що читацькі альбоми
будуть накопичувально формуватися
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шкільними бібліотекарями з тих карток,
які щомісячно надходитимуть у журналі
«ШБІЦ-інфо». Нові надходження».
Для реалізації цієї задумки бібліотекарю потрібно завести окрему теку
з роз’ємним замком і щомісячно вставляти
в неї (доповнювати) черговий отриманий
комплект літературних карток. Такі дії
з підтримки читацького альбому в актуальному стані називаються технологією
зі змінними аркушами. Ця технологія
дозволяє не лише доповнювати альбом
новими літературними картками, а й змінювати їх у резі необхідності. Зауважимо, що комплекти карток надходитимуть
до бібліотеки вже з пробитими бічними
отворами для підшивки в теку.
Читацький альбом використовується
для первинного (початкового) ознайомлення з вмістом електронної Картотеки.
Тобто, для пошуку тексту твору в електронному Інформаційному фонді бібліотеки «ШБІЦ-інфо», доцільно впевнитися
в наявності твору у фонді, а заодно дізнатися характеристики твору.

Пошуковими реквізитами для роботи
з електронним Інформаційним фондом
є прізвище (псевдонім) автора і слова
з назви публікації-твору (адресний пошук). Іншим шляхом пошуку є предметний
пошук. Для цього слід «пройти» ланцюжком: підсистема (навчальний процес) —
вид інформації (навчальна) — класифікація (навчальний предмет, ступінь
школи, навчальна програма, клас).
У цьому випуску журналу надсилаємо бібліотекарям перші 11 бібліотечних
карток, які і складають перший комплект
поставки. Просимо розмістити їх в теці
з роз’ємним замком. Це і є утворення
читацького альбому. Далі рекомендуємо
спробувати знайти в електронному Інформаційному фонді «ШБІЦ-інфо» кілька
текстів творів, користуючись вище зазначеними вказівками. У наступному місяці
слід підшити черговий комплект карток
в кінець читацького альбома. Нижче
подаємо Перелік карток, що включені
до Картотеки літературних творів у лютому-березні 2016 року.

ПЕРЕЛІК КАРТОК,

що включені до Картотеки літературних творів
(лютий–березень 2016 року)
Українська література. Програмні твори. 5 клас

Автор

Назва видання

Василь
КОРОЛІВСТАРИЙ

«Хуха-Моховинка»

Василь
СИМОНЕНКО

«Цар Плаксій і Лоскотон»

Іван ФРАНКО

«Фарбований лис»

Степан
ВАСИЛЬЧЕНКО

«В бур’янах»

Леонід ГЛІБОВ
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«Збірка віршів для програмного читання. 5 клас»

Назва додатка

Додаток 1. Повний текст твору
Додаток 2. Презентація твору

Додаток 1. Повний текст твору
Додаток 2. Презентація твору
Додаток 1. Повний текст твору
Додаток 2. Презентація твору
Додаток 1. Повний текст твору
Додаток 2. Презентація твору

Додаток 1. Текст вірша
«Химерний, маленький?»
Додаток 2. Текст вірша
«Що за птиця?»
Додаток 3. Текст вірша
«Хто вона?»
Додаток 4. Текст вірша
«Хто розмовляє?»
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Автор

Назва видання

Галина МАЛИК

«Незвичайні пригоди Алі
в країні Недоладії»

Олександр
ОЛЕСЬ

«Микита Кожум’яка»

Тарас
ШЕВЧЕНКО

«Збірка віршів для програмного читання. 5 клас»

Олександр
ОЛЕСЬ

Григір
ТЮТЮННИК

«Збірка віршів для програмного читання. 5 клас»

«Дивак»

Назва додатка

Додаток 5. Текст вірша
«Хто сестра і брат?»

Додаток 1.
Стислий переказ твору

Додаток 1. Текст вірша «Заспів»
Додаток 2. Текст вірша
«Україна в старовину»
Додаток 3. Текст вірша
«Похід на Царгород»
Додаток 4. Текст вірша «Ярослав
Мудрий» (із кн. Княжа Україна)
Додаток 1. Текст твору
«Микита Кожум’яка»

Додаток 1. Текст твору «Дивак»

Додаток 1. Текст вірша
«За сонцем хмаронька пливе…»
Додаток 2. Текст вірша
«Садок вишневий коло хати…»

Комплект перелічених вище карток додається до цього бібліотечного завдання окремим
пакетом і вміщується в журнал без підшивки.
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